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  ورقة تقنیة حول الھیئة الوطنیة لألطباء

 تألیف الھیئة و اختصاصات 

لمھنة الطب بالمغرب سواء في  نالممارسياألطباء الطبیبات وجمیع لزوما تحدث ھیئة وطنیة لألطباء تضم    
القطاع الخاص أو في مرافق الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة أو في كلیات الطب بصفتھم أساتذة 

 .باحثین أو في القوات المسلحة الملكیة

  : دور الھیئة  

االستقامة وإنكار الذات التي یقوم تھدف الھیئة إلى صیانة المبادئ والتقالید المرتبطة بالمروءة والكرامة وصفات  •
  ..…………علیھا شرف مھنة الطب

 تساھم في إعداد السیاسة الصحیة وتنفیذھا كما تساھم في وضع الخریطة الصحیة؛ •

 تبدي رأیھا في القوانین واألنظمة المتعلقة بممارسة مھنة الطب •

 تضع مدونة أخالقیات المھنة •

  نة الطبة لمھالدفاع عن المصالح المعنویة والمھنی •

تنظیم الحمایة االجتماعیة والتغطیة الصحیة ألعضائھا ولذوي حقوقھم غیر المستفیدین منھا بمقتضى أنظمة   •
  أخرى

 .المحاكم یحق للھیئة الوطنیة لألطباء أن تنصب نفسھا طرفا مدنیا أمام •

 )ابداء الرأي(والتكوین المستمر, تكوین األطباء وفي كل ما یتعلق بالدراسات الطبیة  •

 المساھمة في العمال االجتماعیة •

 تمثل مھنة الطب لدى اإلدارة •

 اجھزة الھیئة 

 تمارس ھیئة األطباء الوطنیة اختصاصاتھا بواسطة مجلس وطني ومجالس جھویة و جمعیة عامة للمجالس  

 لمجلس الوطني -1
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 .عضوا) 27(سبعة و عشرین 

جمیع األطباء المسجلین في لوائح الھیئة عضوا یتم انتخابھم من طرف ) 24(یختار الناخبون أربعة و عشرین  •
، ویعلن فوز المرشحین الذین الوطنیة لألطباء عن طریق االقتراع السري المباشر حسب النمط األحادي االسمي

 :حصلوا على أكبر عدد من األصوات المعبر عنھا على الشكل التالي

 عضوا من بین المرشحین من األطباء الذین یمارسون في القطاع الخاص؛) 12(ثنى عشر إ •

أعضاء من بین المرشحین من األطباء الذین یمارسون في مرافق الدولة والجماعات المحلیة ) 9(تسعة  •
 والمؤسسات العمومیة؛

 أعضاء من بین المرشحین األساتذة الباحثین بكلیات الطب؛) 3(ثالثة   •

ن ویمثل اعضاء )3(ثالثة رئیس األركان العامة للقوات المسلحة الملكیة صاحب الجاللة القائد االعلى ون و یعی  •
 األطباء المنتمین للقوات المسلحة الملكیة؛

 التألیف وكیفیة التعیین:المجالس الجھویة -2

 یحدث مجلس جھوي للھیئة في كل جھة من جھات المملكة •

 طبیبا، 750كان عدد األطباء بالجھة ال یتجاوز  عضوا إذا) 12(اثني عشر  -     
 طبیب، 1500و  751عضوا إذا كان عدد األطباء بالجھة یتراوح بین ) 16(ستة عشر  -
 طبیب، 3000و  1501عضوا إذا كان عدد األطباء بالجھة یتراوح بین ) 20(عشرین  -
 .طبیبا 3001عضوا إذا كان عدد األطباء بالجھة یتجاوز) 24(أربع وعشرین  -

 التألیف وكیفیة التعیین:المجالس الجھویة •

نصف أعضاء المجلس الجھوي من بین المرشحین من األطباء الذین یمارسون في القطاع الخاص الذین  ⇦ 
و النصف اآلخر من بین المرشحین من أطباء القطاع العام المزاولین بمرافق الدولة والجماعات المحلیة  ⇦ فازوا بأكبر عدد من األصوات المعبر عنھا؛

ثالث اعضاء من  (والمؤسسات العمومیة واألساتذة الباحثین الذین فازوا بأكبر عدد من األصوات المعبر عنھا 
لحة الملكیة من طرف رئیس األركان العامة للقوات یتم تعیین العضو الممثل لألطباء المنتمون للقوات المس ⇦ )األساتذة

  .المسلحة الملكیة

 مقتضیات االنتخابات 

  2014یونیو  22: تاریخ االنتخابات 
  2014ابریل  22: اخر اجل إلیداع الترشیحات

  .مقید في جدول الھیئة یتمتع بصفة ناخب كل طبیبة او طبیب  •

) 10(یشترط للترشح النتخاب المجلس الوطني او المجلس الجھوي ممارسة مھنة الطب منذ ما ال یقل عن عشر  •
 سنوات ) 5(لم تمر علیھا خمس تأدیبیةسنوات اداء جمیع االشتراكات الواجبة وعدم وجود عقوبة 
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رقم وتاریخ , مي الیھاالفئة التي ینت, عنوان عملھ, عنوانھ, تخصصھ, یتضمن طلب الترشح اسم ولقب المرشح •
  .تسجیلھ في جدول الھیئة

  :الترشح للمجلس الوطني  )أ

  .ارسال طلب بالبرید المضمون الى رئیس المجلس الوطني - •

  .او ایداع طلب في مقر المجلس الوطني مقابل وصل االستالم - •

  :الترشح للمجلس الجھوي )ب

  .ع لھ العنوان المھني للمرشحارسال طلب بالبرید المضمون الى رئیس المجلس الجھوي التاب •

  .او ایداع طلب في مقر المجلس الجھوي التابع لھ العنوان المھني للمرشح مقابل وصل االستالم •

  ال یجوز الترشح اال ألحد المجلسین الوطني أو الجھوي •
 جدول في تقییده تم الجھوي المجلس اختصاص منطقة في مھنتھ یزاول مغربي طبیب كل ناخب بصفة یتمتع •

 .لوائحھ في المسجل الجھوي المجلس النتخابات إال التصویت لھ یحق وال الھیئة،
 .الحق في التصویت شخصي وال یمكن تفویضھ •
 .یمنع التصویت بالمراسلة •
 ال یجب ان تقل تمثیلیة احد الجنسین عن الثلث في المجالس الجھویة والمجلس الوطني •
 .، ویمكن تجدید انتخابھم لفترة موالیة مرة واحدة)4(الوطني لمدة أربع سنوات  ینتخب أعضاء المجلس •

 مبدأ المناصفة 

 تسعى الھیئة الى مبدأ المناصفة في جمیع اجھزتھا على ان لى تقل نسبة تمثیلیة احد الجنسین عن الثلث

  

  االقتراع مكاتب و اإلداریة الجھات إلى للھیئة الحالیة الجھات تقسیم 
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 عدد االطباء حسب الجھات واالقالیم 
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Province Nombre Province Nombre Province Nombre Province Nombre Province Nombre Province Nombre Province Nombre
Rabat 3693 Casablanca 4188 Marrakech 1095 Agadir Ida Ou tanane 404 Fès 984 Oujda Anjad 421 Meknès 499
Salé 479 Mohammadia 187 El Kelaa des Sraghna 214 Taroudant 207 Boulemane 120 Nador 303 Errachidia 174
Skhirate-Temara 247 Nouaceur 37 Chichaoua 136 Ouarzazate 175 Sefrou 57 Berkane 136 Khénifra 138
Khémisset 164 Mediouna 15 Al Haouz 129 Tiznit 155 Moulay Yacoub 15 Taourirt 75 El Hajeb 73
Tanger Assilah 515 Settat 301 Essaouira 124 Inezgane-Ait Melloul 140 Al Hoceima 216 Jrada 68 Ifrane 70
Tétouan 237 Khouribga 169 Safi 265 Zagora 91 Taza 196 Figuig 65
Chefchaouen 153 Benslimane 64 Chtouka-Ait Baha 68 Taounate 169
Larache 136 Beni Mellal 247 Guelmim 91
Fahs-Anjra 8 Azilal 168 Tata 64
Kénitra 429 El Jadida 308 Es-semara 43
Sidi kacem 213 Tan-Tan 43

ASSA ZAG 26
Laayoune 151
Boujdour 47
Oued ed Dahab 60
Aousserd 10

Total général

Région Nombre Région Nombre Région Nombre Région Nombre Région Nombre Région Nombre Région Nombre

Rabat-Salé-
Zemmour-Zaire

4583 Grand 
Cacablanca

4427 Marrakech-Tensift-
El Haouz

1698 Sous-Massa-Draa 1240 Fes-Boulemane 1176 Oriental 1068 Meknes-
Tafilalt

954

Tanger-Tetouan 1049
Chaouia 
Ourdigha 534

Doukalla-Abd = Safi + 
Eljadida 573 Guelmime-Essemara 267

Taza-Al Hoceima-
Taounate 581

El gharb-Chrarda 
Bni Hssen

642 Tadla_Azilal 415 Laayoune-Boujdour-
Sakia Alhamra

198

Ouad Eddahab Lagouira 70

NORD-OUEST CENTRE TENSIFT SUD CENTRE-NORD ORIENTAL CENTRE-SUD
954

19475

6274 5684 1963 1775 1757 1068


